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Wanneer iemand wordt gedwongen te 
kiezen tussen belangen of handelswij-
zen die allebei voor- en nadelen heb-
ben, kan men spreken over een moreel 

dilemma (Bauduin & Kanne, 2009). Een voorbeeld van 
zo’n dilemma ervaren door een bestuurder werkzaam 
in het onderwijs is: authentiek willen blijven versus 
een rol spelen. De betreffende bestuurder beschouwt 
zichzelf als iemand die strategisch kan handelen als 
het moet. Maar dat betekent niet dat hij zichzelf ziet of 
wil zien als een politiek dier dat anderen manipuleert 
en spelletjes speelt om zijn doelen te bereiken of zijn 
ambities te realiseren. Hij wil als bestuurder oprecht en 
authentiek kunnen blijven. 

De manier waarop bestuurders omgaan met zulke 
dilemma’s kan grote impact hebben, bijvoorbeeld op 
de tevredenheid of het welbevinden van collega’s en 
op het eigen functioneren. Dilemma’s kunnen een flinke 
druk geven bij de bestuurder, zeker wanneer hij of zij 

een sparringpartner mist. In dit artikel spreken we over 
professionele dilemma’s van bestuurders en verwijzen 
daarmee naar morele dilemma’s in een professionele 
(werk)context. We volgen hierbij de volgende defini-
tie: Een professioneel dilemma doet zich voor als in 
de ervaring van een professional in de context van 
zijn of haar beroepsuitoefening een lastige, welover-
wegen keuze gemaakt moet worden tussen twee 
alternatieven die beide gepaard gaan met bezwaren.

Professioneel zelfverstaan 
Kelchtermans (2009) benadrukt dat dilemma’s onlos-
makelijk verbonden zijn met de beroepsuitoefening, 
ook met die van bestuurders. Professionele dilemma’s 
maken professionals kwetsbaar, omdat elke keuze vat-
baar is voor discussie en kritiek. Dilemma’s verdwijnen 
niet met het toenemen van bestuurlijke ervaring. Bij het 
omgaan met dilemma’s en het maken van keuzes han-
delen bestuurders tot op zekere hoogte op basis van 

Professionele dilemma’s 
van bestuurders 

Professionele dilemma’s dwingen bestuurders tot het maken van lastige 
keuzes. Zulke keuzes kunnen grote impact hebben. We vroegen zes 
bestuurders uit onderwijs, zorg en welzijn met welke dilemma’s zij in hun 
werk te maken hebben en hoe zij hiermee omgaan. De dilemma’s die deze 
bestuurders bezighouden blijken grote overeenkomsten te hebben. Ligt 
uitwisseling op de stip?
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theoretische en/of praktische bewijzen, maar vooral 
vanuit hun persoonlijke opvattingen en overtuigingen in 
relatie tot hun beroepsuitoefening. Aan de basis voor 
die keuzes kunnen algemeen ethische principes ten 
grondslag liggen, maar de concrete context waarin 
het professionele dilemma zich voordoet is hierin zeker 
medebepalend. Dat betekent dat normatieve afwegin-
gen altijd situationeel zijn: elke situatie vraagt van de 
bestuurder om opnieuw de belangen en de daaraan 
verbonden waarden te onderzoeken, te wegen en een 
keuze te maken. Voor bestuurders is het daarom van 
belang om een goed inzicht te hebben in hun opvat-
tingen en in de waarden die hun keuzes beïnvloeden. 
Kelchtermans (2009) spreekt over het proces van 
professioneel zelfverstaan en onderscheidt daarin de 
volgende componenten:
-  Zelfbeeld (i.c., wie ben ik als bestuurder?)
-  Zelfwaardegevoel (i.c., hoe waardeer ik mijzelf als 

bestuurder?)
-  Beroepsmotivatie (i.c., Wat is voor mij de zin van dit 

werk? Wat motiveert mij?) 
-  Taakopvatting (i.c., Wat hoor ik te doen? In wiens 

belang moet ik handelen?) 
-  Toekomstperspectief (i.c., Hoe zie ik mijn toekomst 

als bestuurder? Welke idealen heb ik?).

Interviews met bestuurders uit onderwijs, 
zorg en welzijn
Maar wat zijn nu eigenlijk dilemma’s waarmee bestuur-
ders in hun dagelijks werk te maken hebben? En 
hoe verhoudt de wijze van omgaan met dergelijke 
dilemma’s zich tot de componenten van het professi-
oneel zelfverstaan? Om deze vragen te beantwoorden 
hebben wij zes bestuurders geïnterviewd. 
Zij zijn bevraagd via de Biografisch Narratieve Interview 
Methode (Wengraf, 2001), waarmee de verhalen van 
bestuurders over door hen ervaren professionele dilem-
ma’s in beeld gebracht kunnen worden. Kenmerkend 
voor deze methode is dat deze is opgebouwd uit een 
drietal interviewsessies. Tijdens de eerste interviewses-
sie is slechts een vraag voorgelegd, en wel: “Vertel me 
jouw verhaal over de bestuurder die je bent gewor-
den en noem daarin alle ervaringen en gebeurtenis-
sen die er hierin voor jou toe deden.” Hierop deden de 
geïnterviewden hun verhaal. Tijdens de tweede inter-
viewsessie is ingezoomd op enkele kritische momenten 
in hun verhaal waarbij er ‘iets op het spel stond’. De 
derde sessie, kende een semigestructureerd karakter 
en was erop gericht om de verhalen van de bevraagde 
bestuurders compleet te maken. De interviewsessies 
zijn vervolgens geanalyseerd door twee onafhankelijke 
beoordelaars. 

Professionele dilemma’s van bestuurders
Alle dilemma’s uit de verhalen van de geïnterviewde 
bestuurders zijn op basis van inhoudelijke overeenkom-
sten geclusterd. Dit leidde tot zeven dilemma’s. Deze 
dilemma’s en hun frequentie zijn opgenomen in tabel 1. 

Ter illustratie van de zeven dilemma’s is in tabel 2 een 
voorbeeld opgenomen van elk dilemma met de koppe-
ling naar één of meer componenten van het professio-
neel zelfverstaan. 

Tabel 1. Professionele dilemma’s van bestuurders.

Dilemma f

1 Ruimte bieden versus sturen/ leiding geven 6

2 Ambitieus blijven versus pragmatisme 4

3 Betrokkenheid versus afstandelijkheid 4

4 De humane versus de systemische kant van het beroep 4

5 Je werk goed willen doen versus goed voor jezelf zorgen 3

6 Toetsen van ideeën versus varen op eigen gevoel 3

7 Authentiek zijn versus een rol spelen 2

Tabel 2. Voorbeelden van professionele dilemma’s van bestuurders.

Ruimte bieden versus sturen/leiding geven
De bestuurder stelt zichzelf in de actualiteit van zijn werk de vraag hoe je aan de ene kant zelf-
sturende principes bij medewerkers stimuleert en andere kant samenhang kunt bewaken in het 
team (toekomstperspectief). Het stimuleren van processen van zelfsturing gaat bestuurder 
naar eigen zeggen goed af (zelfwaardegevoel), maar de uitdaging is om dit goed samen te laten 
gaan met het stellen van (langere) termijn doelen voor de organisatie (toekomstperspectief). 

Ambitieus blijven versus pragmatisme
De bestuurder is steeds meer op strategisch niveau gaan werken (zelfbeeld), naar buiten 
gericht. Dit vindt hij zijn taak als bestuurder (taakopvatting). Het werd voor de organisatie ook 
tijd dat dat gebeurde, vindt hij. Dat ging overigens niet meteen; eerst was het nodig om ‘binnen’ 
orde op zaken te stellen: de bedrijfsvoering, huisvesting, de basiskwaliteit van leerkrachten. 
Daar moest hij eerst mee aan de gang (taakopvatting).

Betrokkenheid versus afstandelijkheid
Voor de bestuurder is afstand/nabijheid steeds een thema. Zij ziet zelf dat zij daarin veel geleerd 
heeft en een goede balans vond, maar dat werd niet altijd ook door anderen zo gezien (zelf-
waardegevoel). Op het moment dat werd gezegd dat zij teveel zorgde voor haar medewer-
kers, werd het haar teveel en raakte zij tijdelijk uit het werk.

De humane vs. de systemische kant van het beroep
Om de zaak goed te laten functioneren in een nieuwe fase met meer aandacht voor bestendi-
gen en onderhouden (toekomstperspectief), was het volgens de bestuurder van belang dat 
er andere capaciteiten in het team zouden komen en daarvoor was een professionaliseringsslag 
nodig (taakopvatting). Hierover zegt de bestuurder dat het indertijd in zijn organisatie eigenlijk 
not done was om dit van de medewerkers te verlangen.

Je werk goed willen doen versus goed voor jezelf zorgen
Na 25 jaar ervaring als bestuurder en leidinggevende heeft deze nog niet het gevoel dat hij klaar 
is. Hij zal ook in de toekomst nieuwe uitdagingen zoeken en aangaan (beroepsmotivatie). Hij 
realiseert zich dat het werk van een bestuurder veeleisend is en spreekt de ambitie uit om werk 
en privé meer met elkaar in balans te brengen (toekomstperspectief).  

Toetsen van ideeën versus varen op eigen gevoel
De bestuurder 5 is een harde werker die vanuit zijn bestuurdersfunctie vaak alleen beslissin-
gen maakt. Hoewel hij zich nooit eenzaam heeft gevoeld in zijn positie (zelfbeeld) en in het 
algemeen geen spijt heeft van gemaakte keuzes (zelfwaardegevoel) ervaart hij wel behoefte 
aan een sparringpartner met wie hij vrijuit van gedachten kan wisselen en belangenverstrenge-
ling voorkomt.

Authentiek zijn versus een rol spelen
De bestuurder 4 houdt er niet van zich anders voor te doen dan dat hij is. Iedereen, ook hij zelf, 
heeft nu eenmaal zijn goede en minder goede eigenschappen (zelfbeeld). Het verschil in opvat-
tingen over de verantwoordelijkheden van manager, bestuurder en raad van toezicht leidde op 
een bepaald moment tot discussie met de toezichthouder (zelfwaardegevoel).
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Een leidinggevende binnen een onderwijs- 
instelling wordt regelmatig geconfronteerd  
met te nemen beslissingen die ook juridische 
consequenties kunnen hebben. Neem ik een 
nieuwe docent aan voor bepaalde of onbepaalde 
tijd? Hoe ga ik met een zieke medewerker om?  
Zijn mijn contracten nog wel up-to-date?   
Waar vind ik al deze informatie?

Juridisch advies is daarbij onmisbaar. Bij Berculo 
Advocaten zijn ervaren en gespecialiseerde advocaten 
werkzaam die dagelijks dergelijke vragen voor hun 
cliënten beantwoorden. Ondernemingen in de 
onderwijssector, de zorg- en welzijnsector, de private 
sector, maar ook particulieren behoren tot het 
cliëntenbestand.

Tevens is Berculo Advocaten actief op het gebied  
van het juridisch onderwijs. Met regelmaat worden 
naar de wens van de cliënten op maat gesneden 
cursussen of interactieve workshops over een juridisch 
onderwerp verzorgd. 
Wilt u meer weten: www.berculo.nl

Maliesingel 17  –  3581 BD  Utrecht  –  T  030 231 80 60  
secretariaat@berculo.nl
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De vijf componenten van het professioneel zelfverstaan 
lijken een kader te bieden voor de wijze waarop de 
bestuurders omgaan met deze dilemma’s. Met name 
de componenten zelfbeeld en taakopvatting komen 
frequent (n=32) voor in de interviews en hebben veelal 
betrekking op argumenten of beweegredenen voor de 
wijze waarop de bestuurders hun professie vormge-
ven, bij wijze van rechtvaardiging. De componenten 

zelfwaardegevoel, beroepsmotivatie en toekomstper-
spectief komen minder frequent (n=12) voor in de inter-
views en lijken veelal betrekking te hebben op diepere 
gevoelens en innerlijke drijfveren die de bestuurders 
bezighouden in hun beroep.

Het zijn juist deze gevoelens en drijfveren waarvoor 
de bevraagde bestuurders meer de tijd zouden willen 
nemen. Zij hebben een zekere behoefte om uit te 
wisselen over professionele dilemma’s rond zelfwaar-
degevoel, beroepsmotivatie en toekomstperspectief 
met andere bestuurders. Op deze behoefte hebben we 
ingespeeld door het organiseren van een zogeheten 
professionele dialoog voor bestuurders werkzaam in 
onderwijs, zorg en welzijn. Het doel van deze profes-
sionele dialoog voor de deelnemende bestuurders 
was om meer inzicht te ontwikkelen in wie zij zijn als 
bestuurder door met andere bestuurders - die geen 
concurrent zijn - in gesprek te gaan. In onze volgende 
bijdrage beschrijven we onze ervaringen met deze 
dialoog en bieden we een handreiking voor het zelf 
organiseren hiervan.
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